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IT MANAGER 
Generalist met visie die een service center runt dicht bij de kernactiviteit van 
zeer diverse business units (Ref. 2022/2092)

Ben je gepassioneerd door deze functie? 
Voor een snelle behandeling van je kandidatuur reageer je via  www.auli.be.

SYSTEM TH INK ING IN  A  WORLD OF EMOTIONS AND PERCEPT IONS

Als manager draag je de eindverantwoordelijkheid voor de IT-afdeling. Je wordt hierin bijgestaan door een management 
team (manager IT operations, manager IT development), maar ook door een IT solution architect, een Finance & Process 
officer en een klein ondersteunend administratief team. Actueel werken er een 55-tal medewerkers.

Functie:
• Je bent een strategisch denker, die de missie en visie van IT weet te vertalen naar de werkvloer. Je bent een krak in het 

vormgeven van een organisatie (qua overlegstructuur, communicatiekanalen, …) die ervoor zorgt dat alle IT-collega’s betrokken 
zijn en dagelijks weten hoe ze bijdragen aan het succes van VAB-IT en VAB in het algemeen.

• Als ICT-generalist met brede kennis en business interesse slaag je erin snel grip te krijgen op de actuele systemen en platformen 
en mee te bouwen aan de vereenvoudiging / rationalisering en vernieuwing die VAB hierin nastreeft. 

• Je analyseert de verwachtingen van en de interactie met de diverse business units en gebruikers en toetst die aan de realiteit 
en mogelijkheden van de afdeling. Je stelt duidelijke prioriteiten en stuurt jouw afdeling op een proactieve, gestructureerde en 
projectmatige wijze.

• Je werkt zelf op basis van SLA’s en objectieven die je uitwerkt, implementeert en uiteraard opvolgt: doen wat we beloven is 
essentieel voor de VAB-IT-afdeling. Je evalueert kritisch de leveranciers.

• Samen met je team zet je een eigentijdse, gebruikersgerichte en betaalbare IT-infrastructuur neer. Je bent een people manager 
die een goed evenwicht weet te vinden tussen het laten groeien van medewerkers en het tijdig bijsturen waar nodig.

• Je werkt op basis van duidelijke procedures en normen die regelmatig worden geauditeerd. Je werkt ook zeer nauw samen met 
de ISO van VAB, om de IT-infrastructuur veilig en betrouwbaar te houden.

• Je hebt budgetverantwoordelijkheid, bent lid van het management van VAB Groep en je rapporteert aan de Administratief 
Directeur. 

Profiel:
• Je hebt een hogere opleiding in een relevante studierichting. 
• Je hebt ruime leidinggevende ervaring  (van een 10-tal jaar) als IT manager in een middelgrote onderneming (VAB heeft 1400 

medewerkers). 
• Je kan een langetermijnvisie uitstippelen en die waarmaken. Je bent vertrouwd met zowel het optimaliseren van de dagelijkse 

activiteiten als het vernieuwen van platformen, systemen en werkmethodes. Dit uiteraard binnen een uitgewerkt budget.
• Je hebt ervaring in het opzetten van turnaround projecten en het begeleiden van verantwoordelijke medewerkers in het autonoom 

sturen van hun afdeling. 
• Je denkt vlot in processen en structuren, en weet ook hoe je deze in de praktijk moet zetten. Kennis van ITIL of soortgelijke 

raamwerken is een absoluut pluspunt.
• Je hebt een ruime technische kennis en interesse (soft- en hardware, security, …) zonder daarom specialist te moeten zijn 

(servers, netwerken, storage, telefonie, beveiliging, architectuur, agile, …). 

Aanbod:
• Bedrijf met naam en faam, trendsetter in zijn markten.
• Generalistische functie in een veranderend mobiliteitslandschap. 
• Uitdagende gevarieerde managementfunctie met impact, waar je de gelegenheid hebt om te helpen bouwen aan een geweldige 

organisatie die een hoge klantentevredenheid en medewerkerstevredenheid nastreeft.

Zeg je VAB dan zeg je ook wegenwacht, want elke dag rekenen 3.000.000 
bestuurders op ons voor zekerheid onderweg. Met VAB-Bijstand, -Rijschool, 
-Banden, -Tweedehandswagens, -Opleiding en tal van andere diensten zijn we 
een innovatieve voortrekker in mobiliteit.

VAB is de grootste mobiliteitsorganisatie van het land, die voor onze klanten 
zekerheid, bescherming en levenscomfort biedt. Zowel thuis, onderweg als 
op reis. We zijn innovatief, staan open voor jouw ideeën en hechten veel 
waarde aan kwaliteit en betrouwbaarheid.

Je maakt deel uit van een dynamische en sterk groeiende organisatie 
met veel expertise en knowhow, waar mensen centraal staan. We hebben 
pakken energie en dat werkt aanstekelijk. We zijn doeners, we laten het 
vooruitgaan, letterlijk en figuurlijk!

Bij VAB streven we naar groei en evolutie.
VAB-IT is het digitale servicecenter van VAB. Onze kernopdrachten zijn 
ontzorgen (door een eigentijds, gebruikersgericht en betaalbaar aanbod 
van IT-middelen), verbinden (van onze collega’s en klanten, waar ze 
zich ook bevinden) en versterken (van onze collega’s door digitale skills 
aan te leren). Om dit verder te organiseren en te structureren, zoeken 
we een:


